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V Brně dne 10.4.2009 
Číslo jednací: 006  EX 411/09-20 

 
 

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z  
 

JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, 
Konečného nám. 2, 611 18 Brno, IČO: 66240697, pověřený provedením exekuce na základě 
usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 24 Nc 1798/2009-8, 
ze dne 3.2.2009, které vydal Okresní soud ve Vyškově, kterým byla nařízena exekuce podle 
výkaz nedoplatků: č.j. 0844002467/VN-1 , který vydal Vojenská zdravotní pojišťovna ČR dne 
12.06.2008, k uspokojení pohledávky  

 
 
 oprávněného Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky,   

    Drahobejlova 1404/4, 19003, Praha 9, IČ 47114975 
 

proti 
 

povinnému  Evžen Hanuš, Nesovice 305, 68333, Nesovice,   
    r.č.710906/4402, IČ 61727075 

 

ve výši 42 658,00 Kč s příslušenstvím 
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu 
exekutorovi náklady exekuce, 
 

rozhodl o provedení exekuce 

takto: 

 
I. 
 

JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, 
pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora       
k jejímu provedení č.j. 24 Nc 1798/2009-8, ze dne 3.2.2009, které vydal Okresní soud ve 
Vyškově, kterým byla nařízena exekuce podle výkaz nedoplatků: č.j. 0844002467/VN-1 , který 
vydal Vojenská zdravotní pojišťovna ČR dne 12.06.2008, rozhoduje o provedení exekuce 
prodejem ½ spoluvlastnického podílu nemovitostí ve vlastnictví povinného, a to: 

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 27.4.2009

Exekutorský úřad Brno-město, DNE: 25.1.2017
               Podpis:



 
 

nemovitostí zapsané na listu vlastnictví č. 112 pro katastrální území Morašice, obec Morašice, 
okres Znojmo.  
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  
42 658,00 Kč s příslušenstvím 
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi 
náklady exekuce. 

II. 
 

Nařízení exekuce prodejem nemovitostí se vztahuje i na příslušenství a součásti 
nemovitostí, včetně movitých věcí, které tvoří příslušenství nemovitostí. 
 

III. 
 

Povinnému  se  zakazuje,  aby  výše uvedené  nemovitosti převedl na někoho jiného 
nebo je zatížil a jakkoliv jinak s nimi nakládal. Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od 
doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k 
nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 
 

IV. 
 

Náklady exekuce a náklady oprávněného určí exekutor v příkazu k úhradě nákladů 
exekuce, který následuje.  
 
P o u č e n í: Proti exekučnímu příkazu n e n í přípustný opravný prostředek (§47 odst. 3 

zákona č. 120/ 2001 Sb.) 
 

Soudní exekutor poučuje ve smyslu § 29 zákona 120/2001 Sb. o soudních exekutorech 
(exekuční řád) účastníky řízení, pokud již nebyli soudním exekutorem poučeni o svém právu 
vyjádřit se k osobě soudního exekutora dříve, takto: 
 

Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy soud pověřil exekutora provedením exekuce; nevěděl-li v této době o pověření exekutora k 
provedení exekuce, důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku 
uplatnit do 5 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník 
uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě 
exekutora. Námitky povinného k osobě exekutora nemají odkladný účinek. 
 
 



Tento exekuční příkaz je doručován ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.:  
- příslušnému katastrálnímu úřadu 
- oprávněnému 
- povinnému 
 

JUDr. Alena Blažková, Ph. D., v.r. 
                    soudní exekutor 

 
Vyřizuje: Mgr. Lenka Bunžová  
Za správnost vyhotovení:  
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